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”For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, 
men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som 
lever og blir!” 1. Pet. 1, 23

Åndens arvemateriale er altså Guds 
ord. Guds ord beskriver Åndens livs 
ulike egenskaper. Men vi som er gjen-
født, består ikke bare av Guds ord inn-
skrevet i våre hjerter. For: ”Det blir 
sådd i et naturlig legeme…” 1. Kor. 
15, 44  Derfor er livene våre besmittet 
av kjødet i større eller mindre grad.

Et naturlig barn kan i utgangspunk-
tet ligne mye eller lite på sin far. Spesi-
elt i det ytre, og det er jo det mennes-
kene først ser. Men etter hvert begyn-
ner barnet å utvikle seg, med en karak-
ter som gjerne enten blir mer og mer 
lik faren, eller mer og mer lik moren. 
Slik er det også forskjell på hvor mye 
en ”nygjenfødt” ligner på sin himmel-
ske far. Og også her har menneskene 
en tendens til å se til det ytre. Men da 

kan vi bare lovprise Gud for at han 
ser til hjertet, og for at ”… Herrens 
øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte 
dem som er helt med ham i sitt hjerte…” 
2. Krøn. 16, 9  Det er derimot ingen 
støtte å hente for den som nøyer seg 
med å være en fariseer.

Som den gjenfødte vokser til må han 
ta gjentatte valg, som går på om han 
vil ligne kjødet, som han av naturen 
var bundet til som et spedbarn til sin 
mor, eller om han vil ligne sin Jesus 
Kristus, det levende Guds Ord, som 
har forklaret Gud. Det velger han med 
hvor han sår ut sin tid, sin interesse, 
sine penger og hele sitt liv. ”Den som sår 
i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. 
Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv 
av Ånden.” Gal. 6, 8

Hvis vi ser tilbake til 1. Peters brev, 
ser vi at det i versene etter det første 
vi leste, står: ”For alt kjød er som gress, 
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Å leve bevisst
”For at vi ikke lenger skulle være 

som små barn og bli kastet hit og dit 
og bli drevet omkring av enhver lær-
doms vind, ved menneskers knep, ved 
listig kløkt i villfarelsens kunster.” Ef. 
4, 14.

”Vær derfor ikke uforstandige, men 
forstå hva som er Herrens vilje!” Ef. 
5, 17.

Som mennesker har vi en tendens til 
å lage regler og forskrifter som vi lever 
etter, i stedet for å ha en levende for-
bindelse med Hodet. I samfunn med 
Jesus kan vi ha en ubegrenset frihet 
fra enhver lov.

”Hvis dere da altså døde med Kris-
tus fra verdens lærdommer, hvorfor vil 
dere da, som om dere lever i verden, 
underordne dere slike regler som: Rør 
ikke, smak ikke, ta ikke?” Kol. 2, 
20-21.

Former, skikker, lover og bud laget 
av mennesker er som gift. Det lammer 
og binder. Vi lever ubevisst når vi 
følger menneskelige forskrifter, og gjør 
det andre forventer av oss. Vi er ikke 
kalt til å være vanemennesker i en hyp-
notisert flokk, men til å være helt fri!

”Og der Herrens Ånd er, der er det 
frihet:” 2. Kor. 3, 17.

Fri fra menneskelige bud: ”La derfor 
ingen dømme dere for mat eller drikke 
eller i spørsmål om en høytid eller en 
nymånedag eller sabbater.” Kol. 2, 16.

Det går an å bruke flere eksempler 
enn det Paulus bruker her, men hoved-
poenget er: Ikke vær svak overfor 
andre mennesker, ikke la dem domi-
nere deg i slike ting.

Fri fra frykt for mennesker: ”Dere 
ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor 
ikke treller under menneskene!” 1. Kor. 
7, 23.

Fri fra synden: ”Derfor, brødre, er vi 
ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi 
skulle leve etter kjødet.” Rom. 8, 12.

og all dets herlighet er som blomsten på gres-
set. Gresset visnet, og blomsten falt av. Men 
Herrens ord blir til evig tid Og dette er det 
ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.” 
1. Pet. 1, 24-25.

Måtte vi ha et slikt perspektiv på 
livet, slik at vi ser hva som har en her-
lighet som en visnende blomst, og hva 
som har en ubegripelig mye større, 
evig herlighet! Hvis vi altså bruker 
hjertet vårt til å så i kjødet, vil det, etter 
en kortvarig nytelse av synden, være 
fullt av råttenskap. Det er tragisk for 
oss selv, og avskyelig for Gud. Hvis 
vi derimot sår i Ånden i overensstem-
melse med Guds ord, vil vi leve og bli, 
sammen med Guds ord, for ”…verden 
forgår og dens lyst; men den som gjør Guds 
vilje, blir til evig tid.” 1. Joh. 2, 17

Tor Myrland
STAVANGER
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Vi ser ofte i Paulus’ brever at han 
kjempet mot menneskebud og for 
frihet. Hvordan kan vi oppleve denne 
frihet? Vi vil gjerne være fri fra ethvert 
menneske, ja slik skal en disippel ha 
det. Men dersom vi følger vår egen-
vilje i stedet, er vi under verre slaveri. 
Vi leser i Gal. 5, 13, hvor Paulus sier: 
”For dere, brødre, er blitt kalt til frihet. 
Bruk bare ikke friheten som en anled-
ning for kjødet, men tjen hverandre 
ved kjærligheten!”

En mann som følger sin egenvilje er 
absolutt ikke fri. Man kan være sterk 
og dyktig nok til å unngå å bli domi-
nert av andre mennesker, men det er 
ikke bedre å være styrt av sin egen lyst. 
Vi lever et ubevisst liv, vi er forført.

Her må vi prøve oss selv. Lever vi 
bevisst, eller er vi i dyp søvn? Er vi 
hypnotisert, og blir dratt med av vår 
egenvilje eller dominerende mennes-
ker, uten å vite det?

En disippel må fremfor alt ha visdom 
som gir klarsyn og forståelse. Jesus 
sa: ”Vær kloke som slanger.” Matt. 
10, 16. Hvorfor må vi å være kloke 
som slanger? Fordi vi må kjenne falske 
ånder: ”Elskede! Tro ikke enhver ånd, 
men prøv åndene om de er av Gud. 
For mange falske profeter er gått ut i 
verden.” 1. Joh. 4, 1.

Vi må stå i mot alle menneskeskapte 
hinder som vil begrense og binde 
vårt åndelige liv. En kristen som lever 
bevisst vet hva han lever for, han har 
et mål – samfunn med hodet. ”Ham 

som er hodet – Kristus”. Ef. 4, 15. 
Han vil ikke la noen herske over seg: 
”La ingen lure fra dere seiersprisen, 
ved at han har sin lyst i ydmykhet og 
tilbedelse av engler.” Kol. 2, 18.

En disippel må ha forbindelse med 
Gud. Vi er kalt til å være Guds sønner 
og Jesu brødre!

”Ånden selv vitner med vår ånd at vi 
er Guds barn.” Les Rom. 8, 15-18.

Vårt kall er høyere enn vi noen gang 
kan forestille oss, så vi må sette alt inn 
på dette. De utvalgte (Jesu brødre) er 
helt ekstraordinære. De som løper på 
løpebanen må ha visdom og forståelse. 
Vi må selv gå veien, og bruke Guds 
ord som vårt lys. ”For hver enkelt skal 
bære sin egen byrde.” Gal. 6, 5. ”Jeg 
har tråkket vinpressen, Jeg alene, av 
folkene var det ikke en mann med 
Meg. (…) Jeg så Meg omkring, men 
det var ingen til å hjelpe, Jeg undret 
Meg over at det ikke var noen som 
kunne støtte. Derfor kom Min egen 
arm med frelse på Mine vegne. Min 
egen harme støttet Meg.” Jes. 63, 3-5.

Vi må ha tro til å bære vår egen 
byrde, slik det er skrevet om Jesus i 
profeten Jesaja.

”Men hvis dere blir ledet av 
Ånden…” Gal. 5, 18.

Dersom vi ledes av Ånden får vi for-
stand, vi får visdom til å gå vår egen 
vei ved Guds nåde. Et mål, et syn om 
en herlig fremtid hjelper oss til å bære 
denne byrde. Da får vi oppleve hvilken 
trøst det er å leve for sitt kall, kjenne 
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sin vei og være beredt til å kjempe for 
å vinne seierskransen. Når vi har for-
bindelse og samfunn med Hodet, og 
har vår tillit kun i Ham, vil det være 
veldige velsignelser over oss.

”Velsignet er den mann som stoler 
på Herren, som har satt sin lit til Ham. 
For han skal være lik et tre plantet 
ved vann, som strekker sine røtter mot 
bekken, og som ikke frykter når heten 
kommer, men som alltid har grønne 
blad, og som ikke engster seg i et år 
med tørke, og som ikke holder opp 
med å bære frukt.” Jer. 17, 7-8.

Yohan Özyürek
ISTANBUL

”Dere skal være 
mine vitner”

”Men dere skal få kraft når Den Hel-
lige Ånd kommer over dere. Og dere 
skal være vitner om Meg i Jerusalem, 
og i hele Judea og Samaria, og helt til 
jordens ende.” Ap.gj. 1, 8.

Disiplene var forskjellige som men-
nesketyper, men likevel skulle alle være 
vitner for Jesus. Det var ikke deres 
mennesketype som gjorde dem skik-
ket til å vitne om Jesus, men Den Hel-
lige Ånds kraft.

Slik er det med oss også. Gud er ikke 
avhengig av våre evner, ellers hadde 
han sikkert skapt oss alle med ekstra 

gode evner til å få kontakt og også en 
god porsjon karisma. Det eneste han 
er avhengig av, er sjeler som lar seg 
bruke av Den Hellige Ånds kraft. Vi 
kan ikke vinne mennesker for Kristus 
i kraft av vår kloke talemåte, et vin-
nende vesen osv., men kun ved at Den 
Hellige Ånd taler i gjennom oss. Vi 
skal bare være et talerør for Ånden.

Les Ap. Gj. 8, 26-40. Her ser vi hvor-
dan Filip kunne hjelpe hoffmannen 
fordi han var lydig mot Åndens virk-
ninger. I vers 29 og 30 ser vi at Filip 
løp bort til vognen da Ånden ba ham 
om det. Når Ånden virker i oss at vi 
skal vitne om Jesus, så la oss ikke over-
veie om det passer akkurat nå, eller om 
vedkommende i det hele tatt er motta-
kelig. Det er bare djevelens bedrag for 
å hindre oss. La oss avsløre ham, og 
også ”løpe til” som Filip. Når Ånden 
virker, da passer det alltid.

Når vi er sammen med uomvendte 
eller kristne som ikke har fått tak i 
troens hemmelighet, så er det Gud 
som må åpne døren for samtaler. Det 
skal ikke være et press på oss, at nå 
må vi forkynne evangeliet. Vi sukker 
til Gud for mennesker vi omgås og lar 
bare Ånden lede oss. Til tider virker 
det kanskje lukket og vår oppgave er 
bare å be for dem Gud legger oss på 
hjertet. Andre ganger åpner Gud kan-
skje kontakter på forunderlig vis.

Det er så viktig at vi kommer bort 
fra oss selv, både fra det vi kan pre-
stere og det vi ikke kan prestere. Det 
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lykkes i samme grad som vi åpner oss 
for Den Hellige Ånds arbeide gjen-
nom oss. Vi får da oppleve Ap.gj. 4, 
33: ”Og med stor kraft avla apostlene 
vitnesbyrd om den Herre Jesu opp-
standelse. Og stor nåde var over dem 
alle.”

Ester Traichel
TYSKLAND

La oss jage etter å 
kjenne Herren!

Hvor langt vi er kommet i vår hellig-
gjørelse måles etter hvor mye vi kjen-
ner Gud. Vi kan ikke måle det etter 
noe ytre. Hvor mye vi kjenner Gud 
kan ingen se. Det er oljen på kannen. 
Matt. 25, 4.

Du kan gi ditt legeme til å brennes på 
bål, du kan lide martyrdøden og like-
vel være intet, hvis du ikke har kjær-
lighet. 1. Kor. 13, 3. Kjærligheten er 
båndet mellom din sjel og Guds sjel. 
Din åndelige vekst består i at dette 
båndet blir sterkere og sterkere. Din 
sjel knyttes fastere og fastere til Gud. 
Du blir og mer forelsket i Ham, fordi 
du lærer ham bedre og bedre å kjenne. 
Derfor vil du komme hurtig frem på 
veien. Hengi deg av hele din sjels styrke 
til dette ene, å lære å kjenne Herren. 
La det være din store trang dag og 
natt. La det være det første du gjør 

når du legger deg om kvelden, å sove 
inn i Faderens vesen. Bruk hver dag til 
å øve deg i å være opptatt med Gud. 
Lev i tilbedelse og beundring av Ham 
dag og natt. Fest deg særlig ved hans 
kjærlighet, og du vil oppleve den som 
ditt livs største kraft.

Men hva med alt jeg skal gjøre da?, 
sier du. Blir dette ikke veldig svevende, 
uvirkelig, et åndsfraværende drømme-
liv? Å sjel, den som ikke selv har opp-
levet det, kan ikke forestille seg hva 
det er. Saken er nemlig den at du i 
dette ene, Gud, finner alt. I hans vesen 
finner du alle gjerninger du skal gjøre. 
Du finner løsningen på alle livets små 
detaljer i hans vesen.

Men hvordan går det an? Jo, nå skal 
du høre. Når du er opptatt av Guds 
vesen, kan du ikke unngå å bli smittet 
av det. Den du omgås blir du lik. Det 
er en livslov som gjelder både i det 
naturlige og i det åndelige. Vær opp-
tatt av Gud, og du skal se at du blir lik 
ham. Dette har jeg erfart sterkt i mitt 
daglige liv.

Hvordan er Gud? Er han passiv og 
åndsfraværende? Nei. Er han svevende 
og drømmende, lever han i en uvirke-
lig fantasiverden, hvor han ikke bryr 
seg om hva som skjer omkring ham? 
Nei, Gud lever i den absolutte ytter-
ste virkelighet, i den mest intensive 
virksomhet, midt i sin hvile, i den 
mest reelle, åndsnærværende tilstand. 
Han er på det aller sterkeste opptatt 
med alle sine små skapninger og deres 
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behov, han våker over sitt skaperverk 
dag og natt. Hva er det som får ham til 
å gjøre dette? Jo, hans kjærlighet. Kjær-
ligheten er opptatt av det den elsker. 
Derfor – vil du bli fylt av kjærlighet 
og omsorg for dine medmennesker, 
da nedsenk din sjel i Guds kjærlighets 
vesen, bad i hans kjærlighet natt og 
dag. Berus deg i hans kjærlighet og 
hans kjærlighetsfølelser vil smitte av 
på deg, så du begynner å føle det Gud 
føler overfor dine medmennesker.

Se, det er  helliggjørelsens hemme-
lighet å være opptatt av Gud. Dette 
var hemmeligheten ved alle de gjer-
ninger Jesus gjorde. ”Sønnen kan ikke 
gjøre noe av Seg Selv, men bare det 
Han ser Faderen gjøre. For det Han 
gjør, gjør Sønnen likedan. For Fade-
ren elsker Sønnen og viser Ham alt det 
Han Selv gjør.” Joh. 5, 19-20.

Jesu øyne var hele tiden rettet mot 
Faderen. På den måte levde han seg 
så fullstendig inn i Faderens vesen at 
han gjorde som sin Fader, tenkte som 
sin Fader, følte som sin Fader og talte 
som sin Fader. Derfor kunne Jesus tale 
om sine gjerninger som Guds gjernin-
ger. (f. eks. Joh. 9, 4). Det er gjennom 
kjennskapet til Gud vi kan vokse i all 
god gjerning, sier Paulus i Kol. 1, 10. 
Når vi tenker over dette, da blir det 
noe mening i å ”se på Jesus”. Vi kan 
ikke gjøre Guds gjerning uten å se på 
Gud. Derfor – vil du gjøre Guds gjer-
ninger, da se på Gud, vær opptatt av 
Gud. Vil du gjøre dine egne gjernin-

ger, da se på deg selv, vær opptatt av 
deg selv.

Brødre og søstre, la oss kjenne, ja 
jage etter å kjenne Herren!

 Lars Larsen
FINLAND

Fordømmelse
Mange av Guds barn lider under for-

dømmelse. Dette er ikke av Gud, men 
av Satan. Hans hele ønske er å plage 
Guds barn så mye at de til slutt ikke 
orker å være en kristen.

Det hører ikke til sjeldenhetene i dag. 
Nei, mange av oss har sett familie og 
venner bukke under og oppgi troen 
på Herren Jesus. De oppgir håpet om 
noensinne å bli en så god kristen at de 
slipper for den stadige dom over sam-
vittigheten, både i stort og smått.

Dette håp blir aldri til virkelighet, 
fordi det er grunnet på dem selv, hva 
de selv makter, og ikke på Ham som 
de i teorien tror på.

Du og jeg vil aldri bli så rettferdige 
i oss selv at vi med frimodighet kan 
stå frem for Herren vår Gud. Om vi 
skulle strebe hele livet, og fornekter 
oss selv til det ytterste, er det ikke godt 
nok for Herren.

Aldri vil du på denne måte komme 
til å stå rettferdig for Gud, og dermed 
bli frigjort for fordømmelsen over ditt 
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liv. Kun én ting gjelder for Gud, og 
det er Jesus Kristi dyrebare blod som 
ble utgydt for å sone vår synd og for-
like oss med Gud. Kun ved at du i 
tro kaster deg i Frelserens armer og 
mottar den nåde som er i Ham kan du 
bli fri fra fordømmelse.

Du er kjøpt fri kjære sjel. Jesus Kris-
tus har betalt prisen for deg og for 
meg. Når dette går opp for vårt hjerte 
og vi tørr gripe det i tro, blir livet nytt 
for oss.

Ingen fordømmelse som kommer 
inn over ditt og mitt liv er av Gud, 
men av Satan.

Hva ellers kan vi si til disse ord i 
Romerbrevet 8,33:

Hvem kan anklage dem som Gud 
har utvalgt? Gud er den som rettfer-
diggjør. Og vers 34: Hvem er den som 
fordømmer? Kristus er den som er 
død, ja enda mer: som er oppstanden, 
som er ved Guds høyre hånd, som går 
i forbønn for oss.

Tror du at Han som er gått i døden 
for oss, av kjærlighet til oss, etterpå 
vil anklage oss? Eller at han vil gå i 
forbønn for oss inn for Gud, og der-
etter anklage og fordømme oss for at 
vi ikke får livet til å stemme med vår 
samvittighet, eller enda mindre med 
Guds eget ord?

Å, det er blitt til forløsning for meg, 
hver gang jeg merker fordømmelse 
komme inn over mitt liv, at jeg ikke 
behøver å være i tvil hvem det kommer 
fra. Jeg kan vise den fra meg i Herren 

Jesu Kristi navn.
Jesus Kristus er din rustning. Har du 

den på, da er du vernet imot alle den 
ondes gloende piler.

Lever du utenfor ham, det vil si at 
du ikke vil tro på han er en fullkom-
men soning for deg, da er det klart at 
du vil bli dømt, på grunn av din synd. 
Joh. 3, 18-20. Men du skal vite kjære 
sjel, at det ikke er Guds vilje å la dom 
gå inn over deg, bortsett fra å bringe 
deg til omvendelse. Ta derfor nå imot 
hans tilbud til deg, så du kan komme 
inn under hans beskyttende hånd.

Jeg fordømmer deg ikke, gå bort og 
synd ikke mer. Dette var ordene til 
kvinnen som var grepet i hor.

Joh. 8, 11. Hvilken synd har du gjort 
som Herren måtte fordømme deg for? 
Han sier bare til deg: Gå bort og synd 
ikke mer. La ditt sinn og din vilje stå til 
ikke å ville synde mer.

Når du merker denne frihet, da vil 
du føle større og større ansvar for ditt 
liv, fordi du ikke ønsker å gjøre din 
Herre og Mester imot, Ham som har 
vært så usigelig god imot deg!

Daniel Schytt
KØBENHAVN

“Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare 
til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til 
hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, 

og synger og spiller for Herren i deres hjerter, 
og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår 

Herre Jesu Kristi navn.” 
Ef. 5, 18-20.
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Dine valg avgjør hva du blir
Det var den konstante fornektel-

sen av sin egen vilje som gjorde Jesus 
til en åndelig mann. Og det er for-
nektelsen av vår egenvilje som vil 
gjøre oss åndelige.

Vi tar bestemmelser hver dag angå-
ende forskjellige ting. Vi tar avgjø-
relser i forbindelse med pengefor-
bruk eller med vår fritid, hvordan vi 
snakker til eller om noen, eller hvor-
dan vi skriver et spesielt brev eller 
hvordan vi reagerer på andres opp-
førsel eller hvor mye tid vi bruker til 
å lese Guds Ord eller til å be eller til 
å tjene i menigheten osv. Vi reagerer 
på ord og handlinger og oppførsel til 
folk rundt oss fra morgen til kveld. 
Vi er kanskje ikke klar over det, men 
vi gjør minst hundre bestemmelser 

hver dag. I hver av disse bestemmel-
sene avgjør vi enten om vi vil behage 
oss selv eller om vi vil behage Gud. 

Mye av vår handlemåte er ikke et 
resultat av bevisste valg, men selv da 
behager vi enten oss selv eller vi her-
liggjør Gud. Våre ubevisste handlin-
ger er bestemt ut fra hvordan vi har 
gjort våre bevisste valg. Til slutt er det 
summen av disse valgene som avgjør 
om vi er blitt åndelige eller kjødelige.

Tenk på de millioner av valg som vi 
har gjort siden vi omvendte oss. De 
som bevisst og konstant har valgt å 
fornekte sin egenvilje mange ganger 
hver dag, og gjort Guds vilje, har 
blitt åndelige.

Utdrag fra artikkel av Zac Poonen, 
se full versjon på www.ordetslys.org.


